
  

 

GP TAÇA DE OURO 
Dias: 09 de novembro (classificatória ou final*) e 23 de novembro de 2019 (final)  

 
DOTAÇÃO GARANTIDA 

R$ 50.000,00 
Distribuição = 70% ao 1º, 20% ao 2º e 10% ao 3º 

 

Distância: 301 metros 
Para animais QM com 3 anos ou mais, corridos em Sorocaba com IV até 99  

ANTIDOPING LABORATORIAL   -  (Exames das CLASSIFICATÓRIAS e FINAIS serão realizados no Laboratório U C Davis – USA) 
“Como anunciado, o Ladetec – laboratório do Rio de Janeiro, que fazia os exames das classificatórias, desistiu de continuar fazendo os exames de antidopagem. 

Com isso, teremos que enviar os exames para fora do país, é provável que os exames das classificatórias destes dois Grandes Prêmios não estejam prontos para a final”. 

Portanto, por decisão da DIRETORIA, mesmo sem os exames prontos, os classificados correrão a final e caso seja apontado algum 
exame positivo, será desclassificado o animal do resultado da final e da classificatória. 

Pesos: 
IV 97/99 = 54 Kg 
IV 94/96 = 53 Kg 
IV 00/93 = 52 Kg 

Sobrecargas cumulativas: 
1 Kg para ganhadores 

1 Kg para animais com apenas uma apresentação 
 

Animais COM GRAND PRIX = Inscrição ISENTA 
LANCE DE OBRIGAÇÃO = R$ 2.000,00 a ser dividido: 

Dividido: R$ 1.500,00 (Enfrene sexta-feira), R$ 500,00 (páreo classificatório). Para os finalistas mais R$ 500,00 

Animais SEM GRAND PRIX = Inscrição R$ 15.000,00*       * (Pago no ato da inscrição, pois 50% desta multa será adicionada a bolsa) 
 

CLASSIFICATÓRIAS 

Até 8 animais =  Páreo ÚNICO - FINAL. 

09 à 15 animais 3 ternos = Classificam-se para a FINAL os ganhadores e os 3 melhores tempos. 
16 à 20 animais 4 ternos = Classificam-se para a FINAL os ganhadores e os 2 melhores tempos. 

21 à 25 animais 5 ternos = Classificam-se para a FINAL os ganhadores e 1 melhor tempo. 

26/mais animais 6 ternos = Classificam-se para a FINAL os ganhadores 

Em caso de falha do equipamento PHOTOCHART, classificam-se os animais por colocação até o limite de 6 animais. 

Nota: Se necessário, realizar-se-á sorteio em caso de empate, a critério da Comissão de Corridas. 
 

INSCRIÇÕES DIA 04/11/2019 (SEGUNDA-FEIRA) ATÉ ÀS 12:00 HS NA SECRETARIA DO HIPÓDROMO 
 “Somente serão aceitas inscrições de proprietários e profissionais com situação regularizada junto a tesouraria do Jockey Club de Sorocaba e  

os certificados de registro deverão estar regularizados junto ao Stud Book da ABQM e devidamente identificados por chip”. 
      As corridas serão regidas pelo Código Nacional de Corridas, bem como pelos apêndices do Jockey Club de Sorocaba junto ao Código Nacional de Corridas, ambos a disposição de todos os interessados na secretaria do hipódromo. 

 
 
 


